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 الدراشة البقاكقة لؾؼرآن الؽريم ظـد فاضل صالح السامرائي.

 شامت ومرتؽزات.  

 القزيد بؾعؿش.د

 جامعة األمر ظبد الؼادر لؾعؾوم اإلشالمقة

 

  مؾخص:      

راشي افبقوكقَّي ظـد      ًْ ظؾقفو افدِّ ََمت وادرتؽزات افتل ؿوم هيدف هذا ادؼوُل إػ بقون افسِّ

و ـقز ظذ بقون ادصودِر افتل اظتؿد ظؾقفو ذم دراشتف، َؾوِوِؾ صوفٍح افسَّ مرائِل، بوفسَّ

ؾ مـ ذفؽ إػ  بعفو. وؿد ُتُقصِّ وافَضَقابِِط افتل تؼقَّد هبو، إدواِت اإلجرائقَِّي افتل اتَّ

ًُ ؾعال أنَّ دراشَي ؾووٍؾ ؿد ـون هلو مـ اإلحؽوم  َمت افتل ُتْثبِ تسجقِؾ مجؾي مـ هذه افسِّ

ي افؼرآكقَّي. ادـفجل مو يم راشوت افؾُّغقيَّ  هؾفو ٕن تؽقَن أكؿقذجًو ُُيتذى بف ذم افدِّ

Abstract:  
     The purpose of This article is to represent the signs and the  

pivots which the  graphic study of FADEL Salah assamirai stand 

on it، to focus on the confiscations which he reposed on it in his 

study، the crubs he restricted with، the procedural apparatus 

which he follow. it reached to register a whole of signs which 

prove quietly that the study of FADEL was tidy closely، which 

qualify it to be a formula to follow up in the qu’ranic linguistic 

studies. 

    مؼدمة: 

تـقظً مقاوقع افؼرآن افؽريؿ، وتبعو هلو تـقظً اهتَمموت افبوحثغ   

وافدارشغ فف، ؾفق ـتوب تربقي وتعؾقؿ دـ ـون ؿصُده تصػقي شؾقـوت افـوس 

وتدريبفؿ ظذ ُحسـ اخلؾؼ، وهق ـتوب حؼٍّ وظؾٍؿ دـ أراد تـؿقي معورؾف ومعؾقموتف، 



 د.القزيد بؾعؿش...شامت ومرتؽزات...........الدراشة البقاكقة لؾؼرآن الؽريم ظـد فاضل صالح السامرائي 

178 

هق ـتوب هدايي وإرصود ودٓفي دـ اختؾطً ظؾقف افطرق وادسوفؽ واصتبفً ظؾقف و

 إؾؽور وافتقجفوت، وهق ـتوب ؾؼف ومعومالت دـ رام تعؾُّؿ احلالل واحلرام. 

ي ظرؾً هبَم، وبرظً ؾقفَم،     وافؼرآن مع هذا ـؾف ـتوب فغٍي وبقوٍن، أظجز أمَّ

ـْ َؽَؾبَِي هذا اجلوكى ظذ إذهون، وتعؾؼف افؼؾقب بف، صور إذا أضؾؼ  حتك إكف ِم

اإلظجوز اككف مبوذة إفقف دون ؽره مـ اجلقاكى افسوبؼي رؽؿ دخقهلو ؾقف، وهلذا 

كجد أنَّ آفتػوَت إػ فغي افؼرآن وبقوكِف، وافعـويَي هبَم ـوكً مـ أول حلظي َكَزَل ؾقفو، 

صور مـ افعسر ظذ افػرد أن وٓزال هذا آفتػوُت يـؿق، وتؾؽ افعـويُي تؽز، حتك 

ُييص ادمفػوت افتل ـتبً ذم بقون اجلقاكى افؾغقيي وافبقوكقي فؾؼرآن افؽريؿ، ؾػل ـؾِّ 

ظك وذم ـؾِّ مك كجد ـثرا مـ ادفتؿغ، ظذ اختالف بقـفؿ ذم درجوت افعـويي 

 وافتَّـوول. 

آن مـ ظفد افـبقة أمو مـ افـوحقي افتورخيقي ؾبدأت هذه افدراشوت افبقوكقي فؾؼر   

واخلالؾي افراصدة ظذ صؽؾ إصورات وومضوت ٕنَّ افعفد مل يؽـ بحوجي إػ مثؾ هذه 

(، ـه288إمقر، ثؿ بدأت اخلطقات افؽتوبقي ؾقفو مع أيب ظبقدة معؿر بـ ادثـك)

ذم تػسره افؽشوف، فتساجع ؿؾقال  (ـه538)وبؾغً مرحؾي متؼدمي مع افزخمؼي

م( وتالمقِذه، ـَم 3985/ـه3323عك احلديٌ مع حمؿد ظبده)بعده، ثؿ ظودت ذم اف

مً جفقدا معتزة مـ مثؾ: حمؿد ظبد اهلل دراز  دعً أشَمء أخرى ؿدَّ

 ، ظبد اخلوفؼ ُظضقؿيم(3966/هـ3385، أمغ اخلقيل)(م3958/هـ3377)

 . (1)(...وؽرهؿم3984/ـ ه3484)

                                                 

 
(1)

فؾتقشع وآشتزادة يـظر: حمؿد رجى افبققمل، خطقات افتػسر افبقوين، ضبع جمؿع افبحقث   

. وـذا بحٌ: حمل افديـ بؾتوجل، آدموهوت افؾغقيي 1971افؼوهرة، ط:-اإلشالمقي بوٕزهر
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د ؾقف افػفؿ ظـ افسقؾؼي ذم هذا افعك افذي ازدادت ؾقف ؽربي افؾغي، وَبعُ     

إوػ، برز أحد افدارشغ افذيـ أثروا ادؽتبي افؼرآكقي وافبقوكقي بؿمفػوت متعددة، 

وحي افدراشقَّي افؼرآكقَّي وافبالؽقَّي؛ إكَّف َؾوِوُؾ َصوفٍِح  فِؼَقً ؿبقٓ واشعو ذم افسَّ

ومرائلُّ  ر(1)افسَّ اشغ، وكحوول هـو أن كشر ، ؾؼد امتوزت ـتوبُتف بسَمت جعؾتفو ِؿبَؾَي افدَّ

                                                                                                                   

(، وـذا: حمؿد رؾعً أمحد زكجر، مبوحٌ ذم 128إػ ص:  77مـ: ص وافبالؽقي ذم افتػسر، 

. وفعؾ أبرزهو 2008، 1افبالؽي وإظجوز افؼرآن، ضبع جوئزة ديب افدوفقي فؾؼرآن افؽريؿ، ط

ؾؽرة إظجوز افؼرآن افؽريؿ مـ افبعثي افـبقيي إػ وأصؿؾفو فؾؿقوقع: مو ـتبف كعقؿ = =احلؿيص، 

 .  .   1980، 2بروت، ط-افعك احلورض، ممشسي افرشوفي

 
(1)

ـُ  إشتوذ افدـتقر ؾووُؾ  وهق:   ـِ  صوفِح  ب  "افبدري"مفدي بـ خؾقؾ افبدري مـ ظشرة  ب

ػظ افؼرآن م ذم ظوئؾي متقشطي احلوفي آؿتصوديي، ح1933إحدى ظشوئر شومراء، وفد هبو ظوم 

ة ذـوءه، أـؿؾ افدراشي آبتدائقي ؽشػ ذفؽ ظـ حدَّ ؾ ،افؽريؿ ذم شـ مبؽرة ومدة وجقزة

ثؿ بدأت رحؾتف افعؾؿقي امتوزت بوفثراء افعؾؿل دراشي وتدريسو  وادتقشطي وافثوكقيي ذم شومراء،

ؾقف. ظضقا ظومال ، ثؿ ذم جلـي إصقل ذم ادجؿع افعؾؿل افعراؿلوـتوبي وتلفقػو، إػ أن صور خبرا 

ؾوفرجؾ أشتوذ وكحقي خبر، ودارس ؿرآين ممقز، وصوظر يـظؿ افشعر مـ شـ مبؽرة. وؿد اجتؿع 

 -إػ َحدِّ أن-ظـده افؼرآُن وافؾغُي وافػفُؿ وافشعُر، وهلذا ـون فف إكتوٌج ظؾؿٌل كػقس، ؾؼد ـتى 

ه افؽتى ـوكً دراشي فبقون ( ـتوًبو، معظؿفو مـ جزئغ، وبعضفو أـثر، ومعظؿ هذ17 شبعَي ظَؼ 

 افؼرآن افؽريؿ. أو تلصقال ومتفقدا هلذه فدراشي.  

يـبغل أن كشر إػ كدرة ادراجع افتل ترمجً فؾدـتقر ؾووؾ صوفح افسومرائل ـقكف مـ وهـو       

ادعوسيـ، ؾؾؿ أجد فف مـ افسمجوت إٓ مو ـتى ظـف هبجً ظبد افغػقر احلديثل ذم ـتوب ظـقاكف: 

دة اإلشالمقي وصعراؤهو ادعوسون ذم افعراق، ومل أمتؽـ مـ احلصقل ظؾقف. ومو شلصر إفقف افؼصق

 هـو مـ دحي ظـ حقوتف وشرتف افعؾؿقي أخذتف مـ بعض ادقاؿع ظذ إكسكً، وهل: 

كؼؾف مـ افؽتوب افسوبؼ  وؿد سح صوحبف بلكف   http://islamiyyat.comمقؿع إشالمقوت:  -

 افذـر: افؼصقدة اإلشالمقي وصعراؤهو. 

http://islamiyyat.com/
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إػ بعض تؾؽ افسَمت بعد افتعريػ بوإلكتوج افعؾؿل فف ومو احتقاه مـ افدراشي 

 افبقوكقي.  

ـون ؾووؾ صوفح  التعريف بالدراشة البقاكقة لػاضل صالح السامرائي: -1

افسومرائل أوؾر حظو مـ ؽره ذم افتَّلفقػ ذم افدراشوت افبقوكقي فؾؼرآن افؽريؿ، شقاء 

 ـ جفي مو تقؾر فديف مـ مصودر حقل ادقوقع، أو جفي افؽتوبي ذم ادقوقع. م

/ ؾؿـ جفي مو تقؾر فديف، ؾؼد تؼدمً افدراشي افبقوكقي تؼدمو مؾحقطو، 3   

وَتَبْؾَقرت أؾؽورهو، حتك ؽدت ؾرظو مـ ؾروع افدراشوت افؾغقيي وإدبقي وافبقوكقي، 

قستػقد مـ شبوحٌ وأموم هذا ؾننَّ أيَّ ، قيوُأْكجز ؾقفو ظدد ـبر مـ افرشوئؾ اجلومع

 اجلفقد افسوبؼي ظؾقف. 

ن ؾووؾ صوفح افسومرائل ؿد اهتؿ بوفعؾؿ افذي هق ؾن ،بوإلووؾي إػ هذا   

لصقؾقو يسر بف وهتؿ هبو اهتَممو تؾ، أٓ وهل افعؾقم افعربقي، يافبقوكقافدراشي  افؼوظدة

ذم أربع جمؾدات )ضبع ظدة  "افـحق معوين"كحق افدراشي افبقوكقي، ؾؼد أفػ ـتوب 

(، تـوول ؾقفو افـحق تـوول بالؽقو، مبقـو 2888ضبعوت مـفو: دار افػؽر بعَمن شـي 

ادعوين افتل تدل ظؾقفو إبقاب افـحقيي بصقرهو متعددة، مستشفدا ظذ ذفؽ بآي 

                                                                                                                   

 مقؿع ادقشقظي افتورخيقي افرشؿقي جلَمظي اإلخقان ادسؾؿغ: -

  http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title . 

 حقار أجراه معف: ظع مقفقد ضوفبل(:  مقؿع ممشسي افـقر فؾثؼوؾي واإلظالم -

http://www.alnoor.se/article.asp?id=88195  

حديث الذكريات مع ظؾامء ، بعـقان: 2002-05-16بتوريخ:  حصة فقديو مسجؾةوهـوك أيضو: 

و افدـتقر ؾووؾ وظّرف بطرف مـ شرتف ، ؿوم بنظدادهو: جوشؿ مطقع، اشتضوف ؾقفمبدظون

 وإكتوجف. 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.alnoor.se/article.asp?id=88195
http://www.alnoor.se/article.asp?id=88195
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افعربقي افؽتوب افعزيز، ؾؽون ذم حد ذاتف دراشي بقوكقي، ـَم اهتؿ بوفصقغ ودٓٓهتو ذم 

. ثؿ َصَػَع هذا بؽتوبغ آخريـ، تـوول ذم "معوين إبـقي ذم افعربقي"ؾلفَّػ ذم ذفؽ 

وصقئو مـ دٓٓهتو ادختؾػي، وأخر ظـقكف  "اجلؿؾي افعربقي أؿسومفو وتلفقػفو"أحدمهو:

وطوهر مـ ظـقاكف حمتقاه. ؾتؽقكً فف مـ هذا ؿوظدة مـ ظؾقم  "اجلؿؾي وادعـك"بـ

متقـي فؾدراشي افبقوكقي، فعؾفو افنُّ احلؼقؼل ذم متؽـف مـ هذا افبوب مـ افؾغي ؿقيي و

    افدراشي افؼرآكقي.   

تـقظو يدل  ؾتـقظً ممفػوتف ذم ذفؽ / أمو مـ جفي افؽتوبي ذم هذا ادقوقع،2  

جؾ وؿقتف ذم ؾفؿ آي افؼرآن افؽريؿ واشتخراج افقجقه افبقوكقي وافبالؽقي  ظذ ُمْؽـَِي افرَّ

 :مـفو

بغَّ أكف مجع ؾقف  "بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين"َأفَّػ ذم افؽؾؿي افؼرآكقي: - 

بعض ادبوحٌ ظـ ادػردة افؼرآكقي؛ بعضفَم مل يطؾع ظؾقف ذم ادراجع افسوبؼي ظؾقف، 

 وبعضفَم متػرق ذم ادطقٓت ُيتوج إػ تـضقد.

تـوول  "مـ أهار افبقون افؼرآين"و، "افتَّعبر افؼرآين"وأفَّػ ذم افتَّعبر افؼرآين: - 

ؾقفَم مجؾي مـ اجلقاكى افبقوكقي فساـقى افؼرآن افؽريؿ، وختؿ إول مـفَم بتػسر بقوين 

. وافثوين بتػسر آيوت خمتورة متشوهبي مـ شقرتغ خمتؾػتغ، ـَم ـتى ذم "افتغ"فسقرة 

بي تػسر، ٕكف تـوول ؾقف ، ـون بؿثو"ؿبسوت مـ افبقون افؼرآين"هذا افسقوق ـتوبو شَمه: 

آيوت افصقوم مـ افبؼرة، وأواخر آل ظؿران، وادجودفي وافتغوبـ وافؼدر وافعك، 

 وبعض إشئؾي افبقوكقي.  

وأفَّػ ذم مسوئؾ متـقظي متعؾؼي بَم يدور ذم أذهون ؿّراء افؼرآن افؽريؿ ظـ  -

وت بقوكقي ذم كصقص مـ دس"، و"أشئؾي بقوكقي ذم افؼرآن افؽريؿ"ادتشوبف ذم ظدة ـتى: 
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، وهذا افثوين تـوول ؾقف ظددا مـ شقر افؼرآن تـووٓ بقوكقو، مـفو: افػوحتي "افتـزيؾ

 وافؼقومي وافبؾد. 

ثؿ تػرغ فؾتلفقػ ذم تػسر شقر مـ افؼرآن تػسرا بقوكو: ؾؽتى ذم ذفؽ ثالثي  -  

مل أصل أن أشؿقه " -ـَم يؼقل -، ٕكف "ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين"أجزاء. ظـقهنو بـ: 

)التػسر البقاين( ألكه يف احلؼقؼة لقس تػسرا بقاكا لؾؼرآن الؽريم، وإكام هو قد يؽون 

خطوة أو خطى ظذ ضريق التػسر البقاين أو كؼطة فقه قد تؽون كافعة دن يريد أن 

 ، وهذا مـ تقاوعف. (1)"يسؾك هذه السبقل

ـتبفو، أمو مـ حقٌ حمتقاهو  هذا مـ حقٌ افقصػ افشؽع ٕهؿ افؽتى افتل   

ؾنكف يعتز هذا ادمفَّػ وؽره مـ ادمفػوت افسوبؼي ـؾُّفو حمووفي فدراشي افتعبر افؼرآين، 

ففذا الؽتاب يف شؾسؾة كتب التَّعبر الؼرآين التي "ؾؼد ؿول ذم بدايي هذا افتػسر: 

ـؾفو ُتؽؿؾ بعضفو ، ؾؽتبف هذه (2)"كتبتفا آثرت أن أشؿقه: ظذ ضريق التػسر البقاين

بعض، وتسعك كحق هدف واحد؛ هق دراشي افتعبر افؼرآين دراشي بقوكقي تؽشػ ظـ 

 معوكقف وأهاره وفطوئػف وإظجوزه.                  

2-  :  شامت الدراشة البقاكقة ظـد فاضِل صالٍح السامرائيِّ

ث افبقوكقي رؽؿ ـثرة افؽتى افتل تـوول ؾقفو ؾووؾ افسومرائل ـثرا مـ افبحق   

ذم افؼرآن افؽريؿ، إٓ أكف مل يتحدث ظـ مـفجف ذم افدراشي افبقوكقي، افؾَّفؿ إٓ مو كجده 

مـ إصورات خوضػي ووجقزة جدا ذم بعض مؼدموت ـتبف، أو مو ذـره ذم مؼدمي تػسره 

افبقوين مـ أّن ظذ دارس افؼرآن افؽريؿ أْن يعتؿد ظذ جمؿقظي مـ ادـطؾؼوت 

                                                 

 
(1)

 (. 5ص،1ج م، 2002ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين، جومعي افشورؿي، ط 

 
(2)

 (. 5ص،1ج ادصدر كػسف   
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مو ُيتوج إفقف "عؾف ظذ افطريؼ افصحقح فؾتػسر افبقوين، ظـقهنو بـــ: وادرتؽزات، دم

 ، وؿد وؿـفو: مخسي ظؼ أمرا. "ادتصدي فؾتػسر افبقوين

وؿبؾ أن كذـر هذه ادـطؾؼوت وادػوتقح، كـبف إػ أنَّ ظدم حتدث ؾووؾ ظذ    

مـفجو ظؿؾقو تطبقؼقو ظـوس مـفجف تـظرا، رؽؿ تؼقده هبو، َيُدفُّؽ ظذ أنَّ مـفجف ـون 

بدرجي ـبرة جدا، هلذا كؾحظ ِؿَكَ ادؼدموت افتل ـون يؼدم هبو ـتبف، وظدم وجقد 

يؽشػ ظـ أمر جقهري دؿقؼ  -بدوره-متفقد فؾؿبوحٌ افتل تـووهلو ذم ـتبف، وهذا 

جدا، ؿد يؽقن هق افسبى ذم اككاف افدـتقر ظـ احلديٌ ظـ شَمت افدراشي 

كه يف وهافبقوكقي ظـده، أٓ  و أكَّه كان مشدودا بؼوة كحو الغرض ادؼصدي الذي كان حيرِّ

، ؾؼد ـون يسعك مـ دراشتف هذه، وحتؾقؾف افبقوين إػ تعؿقؼ افصؾي دراشته وتػسره

بوفؽتوب افعزيز، وتؼقيي اإليَمن بنظجوزه بوفدفقؾ افعؾؿل افؼوضع ٓ بوٓظتؼود 

ين ادؼصدي جعؾتف ُيغِػؾ احلديٌ ظَمَّ ُيقل . ؾؼقة افشدِّ كحق هذا افتحؾقؾ افبقو(1)ادجرد

 دون هذا ادؼصد ادفؿ. 

                                                 

 
(1)

ؾؼد أصور ذم مؼدمتف إػ أكف إكَم أراد مـ هذه  "افتعبر افؼرآين"يـظر ظذ شبقؾ ادثول: ـتوب   

راشوت أن يتؿؾس صحي  مو يؼول ظـ إظجوز افؼرآن وظؾق بالؽتف وؿدره، وؿد وصؾ إػ هذا افدِّ

وأكو ٓ أضؾى مـ افؼورئ أن يسؾؿ هبذه احلؼقؼي ... وإكَم أضؾبف أن "اهلدف، وهلذا خؾص إػ أن يؼقل: 

، 4إردن(، ط ظَمن-]افتعبر افؼرآين، دار ظَمر"خيؾع ظـف جؾبوب افعصبقي ويـظر بروح ظؾؿقي

وهذه مجؾي "ؾؼد ؿول:  "دسوت بقوكقي ذم كصقص مـ افتـزيؾ"[، ويـظر أيضو: ، مؼدمي افؽتوب2006

مـ كصقص افتـزيؾ ... أبغ ضرؾو ممو ؾقفو مـ أهار تعبريي ودسوت ؾـقي فعؾ ؾقفو كػعو فدارد 

]دسوت بقوكقي مـ "افؼرآن وفتؽقن خطقة أخرى ... ذم بقون رء مـ أهار هذا افسػر افعطقؿ

 . ، مـ مؼدمي افؽتوب[ ... وؽر ذفؽ.   2003، 3ظَمن، ط-، دار ظَمركصقص ذم افتـزيؾ
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ف افقحقد هق     فؼد ـون هلذا إمر أثره ذم دراشي ؾووؾ افسومرائل، ؾؼد ـون مهُّ

إثبوت افقجف افبقوين واإلظجوزي، وتعظقؿ هذا افؽتوب ذم افـػقس، ؾؾؿ يؽـ يسعك 

واتف، ومل يؽـ ؽروف تعؼى ؽره أو مـ وراء ذفؽ إػ أن يثبً ؿقة مـفجف، وصحي أد

تـؼصفؿ بلهنؿ مل يؾتػتقا إػ هذا افقجف، أو ؽوب ظـفؿ آفتػوت إػ كوحقي معقـي، ـَم ؿد 

ؾوواًل مؼرا بوحتَمفقي اخلطل  -ظذ اشؿف-يػعؾ ؽره مـ افدارشغ. فؼد ـون ؾووٌؾ 

ـثرة افتلمؾ وافصقاب ؾقَم ذهى إفقف، وهذا مو دؾعف إػ مزيد مـ افتحري وافبحٌ، و

 .  (1)وافتدبر

وكعقد إػ إمقر افتل ؿول ظـفو ؾووؾ افسومرائل: إن ادتصدي فؾتػسر افبقوين    

  ُيتوجفو، هل:

 افتبحر ذم ظؾؿ افؾغي.   -3

 ذم ظؾؿ افتكيػ.   " " " -2

 ذم ظؾؿ افـحق.   " " " -3

افتبحر ذم  "ذم ظؾؿ افبالؽي.  وؿد مجع هذه إربع ذم ظبورة مقجزة   " " " -4

  "ظؾقم افؾغي افعربقي

                                                 

 
(1)

أرجق مـ افؼورئ ": "أشئؾي بقوكقي"وأؿقافف افدافي ظذ هذا إمر ـثرة متضوؾرة. ؿول ذم ـتوب   

[، وجوء ذم افتعبر افؼرآين 6]ص "أن يعذرين إذا ــً ظـده ؽر مصقى، وأٓ يبخؾ ظعَّ بدظقة ...

و ٓ أؿقل إين ووعً افؽتوب بعقدا مـ افعصبقي واهلقى وإن ـون خيقؾ إيل أين ؾعؾً ذاك، أك"ؿقفف: 

[، وـذا جوء مثؾف ذم 8]ص"وٓ أؾسض أن افؼورئ شقسؾؿ بؽؾ مو جيده ؾقف وٓ أضؾى مـف ذاك ...

أن وأكو ٓ أزظؿ أين أتقً بلحسـ ممو ذـروه، و "حقٌ ؿول: "بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين"ـتوب 

[، وؽرهو مـ ادقاوع مـ 4]ص"تقجقفل أصقب ممو ذهبقا إفقف، وفؽـل أذـر مو وجدتف ذم كػز

 .  "(6ص مـ أهار افبقون افؼرآين "هذه افؽتى وؽرهو، ــ: 
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 افؼراءات.  -5

 أشبوب افـزول.  -6

 افـظر ذم افسقوق.  -7

مراجعي ادقاضـ افؼرآكقي افتل ورد ؾقفو أمثول افتعبر افذي يراد تبققـف  -8

 فقستخؾص ادعـك ادؼصقد. 

مراجعي ادقاضـ افؼرآكقي افتل وردت ؾقفو ادػردة افتل يراد تػسرهو  -9

 َمٓهتو ومعوكقفو ودٓٓهتو.واشتع

 أن يعؾؿ أن هـوك خصقصقوت ذم آشتعَمل افؼرآين.  -38

 أن يـظر ذم افقؿػ وآبتداء وأثر ذفؽ ذم افدٓفي.  -33

أن يسسظل كظره أي تغقر ذم ادػردة وافعبورة ـوإلبدال ذم ادػردة واحلذف  -32

 وافذـر وأي تغقر ذم افصقغي واإلدؽوم ...افخ. 

 دامي افتلمؾ وافتدبر. إ-33

أن يؽقن ؿد اضؾع ظذ مجؾي صوحلي مـ افتػوشر وـتى ظؾقم افؼرآن وـتى  -34

 ادتشوبف وافتـوشى وـتى أهار افتعبر افؼرآين... 

 . (1)أشوس ذفؽ ادقهبي -35

وذهى بعضفؿ إػ أكف يؿؽـ أن كؼسؿ هذه ادػوتقح إػ ثالثي حموور وشبعي     

 آداب، وادحوور هل:

 ظؾقم افؾغي )افؾغي وافكف وافـحق وافبالؽي(.  -3

                                                 

 
(1)

 ، (14... إػ: ص7صمـ: ،1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين،   
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ظؾقم افؼرآن )افؼراءات، أشبوب افـزول، وإصبوه وافـظوئر، افقؿػ  -2

 وآبتداء، ...(

 افذوق وادقهبي.  -3

 . (1)وأمو أداب ؾَم تبؼك ممو ذـره ؾووؾ افسومرائل   

وؿد خيوفػ مـ وهذا افتؼسقؿ ؿد يقاؾؼ ظؾقف مـ جفي أكف تػصقؾ وتػريع،    

كوحقي أخرى، إذا أردكو افضبط أـثر وإدراج افعـوس ادتشوهبي حتً إصقل افتل 

يؿؽـ أن تدخؾ حتتفو. وهؽذا إذا مو تلمؾـو مو ذـره ؾووؾ افسومرائل كجده يـؼسؿ مع 

 مصادر وآلقاتؽره مـ ظـوس مـفجف ممو مل يؼ إفقف ساحي ثالثي أؿسوم؛ هل: 

ذه بؿجؿقظفو تشؽؾ شَمت ادـفٍ افذي اظتؿده ذم ضريؼف ، وه)إجراءات( وضوابط

 كحق افدراشي افبقوكقي بَم ؾقفو افتػسر افبقوين.

إذا: ؾؿـفٍ ؾووؾ افسومرائل يؼقم ظذ: ثالثي أرـون، هل: مصودر ترتؽز     

ظؾقفو افدراشي، ووقابظ تتؼقد هبو، وآفقوت وإجراءات تستخدم ؾقفو، وتقوقح ذفؽ 

 ذم أيت: 

 -ذم كظر ؾووؾ افسومرائل-وكعـل هبو مو يرتؽز ظؾقفو افدارس دصادر:ا -1  

فؾسر ظذ ضريؼ افدراشي افبقوكقي، ؾفل افؼوظدة افتل إذا اكعدمً مل يستطع معفو 

 افبوحٌ أن يرتؼك إػ درجي افبحٌ افبقوين ذم افؼرآن افؽريؿ، وهل أمران:  

افؼوظدة إشوس ذم دراشتف، هل ظؾقم افؾغي: ؿد كبف ذم ؽر مو مقوع إػ أن  -أ    

ظؾقم افؾغي، ويؽػل ذم بقون ذفؽ أكف جعؾفو أول مو ُيتوجف افسوفؽ هلذا افطريؼ، ؾؼد 

                                                 

 
(1)

 -ادسور وادآل وادؽتبي-افؽريؿجفقد إمي ذم اإلظجوز افبقوين فؾؼرآن احلسغ زروق،   

  (. 177ص



 د.القزيد بؾعؿش...شامت ومرتؽزات...........الدراشة البقاكقة لؾؼرآن الؽريم ظـد فاضل صالح السامرائي 

187 

ومن ادفم أن أذكر هفـا أكـي يف أحؽامي واشتـباضايت اظتؿدت ظذ الؼواظد "ؿول:

ل ادؼررة واألصول الثابتة يف الؾغة ومل أخرج ظـفا، وقد حاولت أن أكلى ظن التعؾق

، وكؾحظ أكف مل جيعؾ ادعرؾي (1)"الذي ال يؼوم ظذ أشاس من مسؾامت الؾغة وأحؽامفا

بعؾقم افؾغي ؾؼط ذضو، بؾ ذهى إػ اصساط افتبحر ؾقفو؛ ومعـوه: افتقشع وافتعؿؼ، 

فادعرفة الواشعة والتبحر يف ظؾوم الؾغة من ألزم األمور لؾؿػرس، وهي لؾؿػرس "يؼقل: 

وال تؽػي ادعرفة القسرة يف هذه األمر كام قرره "مـد ذفؽ بؼقفف:، ي(2)"البقاين ألزم

ظؾامء التػسر، بل ظذ ادتصدي هلذا األمر أن يؽون ظادا بدقائق الؾغة وما تمديه 

، ؾفق هبذا يستحرض وَيَتَؿثَُّؾ ؿقل افشوؾعل (3)"التؼديرات ادختؾػة إىل اختالف ادعاين

، مـ أن افُؼَرآن كزل بؾسون افعرب دون ؽره:  وإكَم بدأت بَم"رمحف اهلل تعوػ:  ًُ وصػ

ٕكف ٓ يعؾؿ ِمـ إيضوح مُجَؾ ِظْؾؿ افؽتوب أحد، جِفؾ َشَعي فسون افعرب، وـثرَة 

ًْ ظذ مـ  َبف افتل دخَؾ ًْ ظـف افشُّ وجقهف، ومِجوَع معوكقف، وتػرَؿفو. ومـ ظؾِؿف اكتَػ

 .(4)"جِفؾ فسوهَنو

                                                 

 
(1)

وأود أن أذـر ذم اخلتوم أمرا دمدر "، وؿول أيضو:(05ص،1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين،   

اإلصورة إفقف، وهق أين حووفً أن اظتؿد ذم افتقجقف وافسجقح ظذ إمقر افؾغقيي ادسؾؿي وافؼقاظد 

شتعوكي بوفسقوق فتؾؿس افػروق ذم آشتعَمل، وهق مفؿ جدا وآ -ظذ ؿدر ظؾؿـو ادتقاوع-ادؼررة 

-]بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين، ذـي افعوتؽ فصـوظي افؽتوب "ذم افدٓفي ظذ شبى آختقور

 .. ([8ص  2006، 2افؼوهرة، ط

 
(2)

 (. 08ص،1ج ادصدر كػسف   

 
(3)

 (. 09ص،1ج ادصدر كػسف   

 
(4)

 (. 50ص  1940، 1مك، ط-أمحد صوـر، مؽتبي احلؾبلافشوؾعل، افرشوفي، تح:   
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أهؿ افرـوئز افتل ُيبـك ظؾقفو افتػسر افبقوين، ومـ وظذ افعؿقم، ؾننَّ هذه مـ    

أهؿ افرـوئز وافؼقاظد افتل بـك ظؾقفو ؾووؾ دراشتف افبقوكقي، ؿد ؿدمـو فؽ اهتَممف 

وظـويتف بوفعؾقم افعربقي، ويمـد هذا أن كشلتف إوػ ـوكً فغقيي، ومقؾف إػ افؾغي ـون 

، افذي ؿه ؾقف كحقا مـ ظؼ ٓ يزامحف رء، ويؽػل ذم ذفؽ ؿراءة معوين افـحق

 شـقات ذم تلفقػف. 

، وأشبوب افـزول، ظؾقم افؼرآن: وؿد أصور ؾووؾ إػ أمهقي ـؾ مـ ؿراءات -ب  

أي -أن يؽون"...افخ، وأمجؾ ذفؽ بؼقفف:وإصبوه وافـظوئر، وافقؿػ وآبتداء،

دػرسين، وكظر قد اضؾع ظذ مجؾة صاحلة مما كتبه من تؼدمه من مشاهر ا -ادػرس البقاين

يف كتب ظؾوم الؼرآن وكتب اإلظجاز وكتب ادتشابه وتـاشب اآليات والسور، وما إىل 

، (1)"ذلك مما كتب يف أرسار التعبر الؼرآين، فنن فقفا أرسارا بقاكقة وفـقة بالغة الرفعة

وـلكف أراد هبو أن يرصدك إػ أن تدرب ذهـؽ ظذ تتبع اخلصوئص افتعبريي فؾؼرآن مـ 

وبؼي، وتعقيده ظذ ضرائؼفو خال ل افـَّظر ذم ـتى ظؾقم افؼرآن وؽرهو مـ افتػوشر افسَّ

 وأشوفقبفو مـ خالل تتبع دمورهبو. 

: فؼد متقز ؾووؾ افسومرائل حػظف اهلل ذم تـووفف ضوابط التي يتؼقد هبا -2 

فؾدراشي افبقوكقي بلن ووع وقابط تسرِّ افدارس ذم ضريؼف هذا، مـ أهؿِّ تؾؽ 

 ضقابط افتل يؿؽـ أن كستشػفو مـ ـالمف: اف

إنَّ افتعبر افؼرآين تعبر ؾـل مؼصقد. ـؾُّ "أول هذه افضقابط وافؼقاظد:  -أ   

فػظي بؾ ـؾ حرف ؾقف ُووع ووعو ؾـقو مؼصقدا، ومل ُتراع ذم هذا افقوع أيي 

                                                 

 
(1)

 (. 13ص،1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   
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وؿد  ،(1)"وحدهو وٓ افسقرة وحدهو، بؾ ُروظَل ذم هذا افقوع افتعبر افؼرآين ـؾف

ۀ ۀ چ كطؼ افؼرآن بذفؽ ذم ؽر مو آيي مـف، وشَمه اهلل بقوكو وتبقوكو، ؿول تعوػ:

ڦ چ :وؿول تعوػ ،)آل ظؿران( چہ ہ ہ ہ ھ  

 چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 

 چٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ وؿول تعوػ: ،(النحل)

ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ چ  )احلجر(، وؿول تعوػ أيضو

ٱ چ وؽرهو، ووصػ ظربقتف بوإلبوكي، ؾؼول تعوػ:(، ... )يس چېئ  ېئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ    ڀ ڀ ڀ 

ڳ ڳ    چ )افـحؾ(، وؿول تعوػ: چڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

وؿد  .چڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ 

دمذ هذا افبقون ظوفقو واوحو راؿقو ظذ مجقع مستقيوتف وأجزائف، ذم أصقاتف وحروؾف، 

تشبقفوتف وجموزاتف، وذم ؿصصف وتصقيراتف، وذم أحؽومف وذم ـؾَمتف وتراـقبف، وذم 

إظجوز افؼرآن أمر "وأخبوره ... وؽر ذفؽ. وهلذا ذهى ؾووؾ افسومرائل إػ أن 

متعدد افـقاحل متشعى آدموهوت، ومـ ادتعذر أن يـفض فبقون اإلظجوز افؼرآين 

َم هؿ صخص واحد، وٓ حتك مجوظي ذم زمـ مو مفَم ـوكً شعي ظؾؿفؿ،... وإك

                                                 

 
(1)

(. ويـظر أيضو: بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين، ذـي افعوتؽ فصـوظي 10ص افتعبر افؼرآين   

 (.  09ص  2006، 2افؼوهرة، ط-افؽتوب



 د.القزيد بؾعؿش...شامت ومرتؽزات...........الدراشة البقاكقة لؾؼرآن الؽريم ظـد فاضل صالح السامرائي 

190 

يستطقعقن بقون رء مـ أهار افؼرآن ذم كقاح متعددة حتك زموهنؿ هؿ، ويبؼك افؼرآن 

 .    (1)"مػتقحو فؾـَّظر

، ٕكف إذا ظؾؿ أنَّ إمر ظذ هذه وهذا أصؾ أصقؾ تؼقم ظؾقف افدراشي افبقوكقي  

ارس إػ افتَّسوؤل وحمووفي افػحص ظـ وجقه ؼقؼيافصقرة، وهبذه احل ، شعك افدَّ

 فتَّعؾقؾ وافتَّقجقف.ا

مراظوة خصقصقوت آشتعَمل افؼرآين: أي أنَّ فؾؼرآن افؽريؿ خّقاص  -ب   

ترـقبقي ذم آشتعَمل تستخرج مـ تلمؾف، وؿد اظتـك هبو ؾووؾ افسومرائل، ؾـجده 

، واشتفؾف "مـ خقاص آشتعَمل افؼرآين"يعؼد مبحثو ذم أحد ـتبف ظـقكف: 

م قسام من ادػردات أو التعبرات دعـى معني أو خصفا اشتعؿل الؼرآن الؽري"بؼقفف:

، ثؿ هد جمؿقظي مـ هذه اخلقاص، (2)"بؿعـى من بني معاين ادػردة أو التعبر

وخقاص أخرى تتعؾؼ بوشتعَمل افصػوت، وأخرى تتعؾؼ بوٓؿسان ... وؽرهو، بَم 

قزه ذم آشتعَمٓت يدل ؾعال أنَّ ؾووال افسومرائل ـون واظقو بلنَّ فؾؼرآن افؽريؿ مت

افؾغقيي، ؾقـبغل فؾدارس افبقوين أن يؽقن يؼظو متـبفو هلو، وهلذا كجده ـثرا مو يذـر ذم 

، وؽرهو (4) ، ويدفؽ ظذ ذفؽ آشتعَمل افؼرآين ...(3) دراشتف: وافؼرآن يستعؿؾ ...

ظذ مـ ادقاوع ؾفل ـثرة، ؾوفعرف افؼرآين ووبط مـ افضقابط افتل يـبغل أن تؽقن 

 وظل مـ افدارس.    

                                                 

  
(1)

  (.5ص دسوت بقوكقي ذم كصقص مـ افتـزيؾ

  
(2)

 (. 70ص  2009، 1مـ أهار افتعبر افؼرآين، دار افػؽر،ط

  
(3)

 (. 160، وص113، ص1ج يـظر: ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين 

  
(4)

 (. 162، ص1ج يـظر: ادصدر كػسف
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ادقهبي وافذوق: وهذا مـ افضقابط افتل ترجع إػ افدارس ذم كػسف، وؿد  -ج   

أشاُس كل ظؾم وفن وصـعة، فبؼدر ما أويت الػرد من موهبة " وصػفو ؾووؾ بؼقفف:

، وظددكوهو ذم افضقابط ظذ افرؽؿ مـ أهنو ـوكً ظـد (1)"يؽون صلكه يف العؾم والػن

افقشوئؾ افتل تعرؾقا هبو ظذ بالؽي افؼرآن وإظجوزه، ٕهنؿ ـوكقا إؿدمغ مـ 

و افققم ؾننَّ افطبقعي تغرت، ؾؾزم ظذ افـوس أن تؽقن هلؿ  أصحوب مؾؽي وشجقي، أمَّ

هل افؼوظدة هبو يؾجقا إػ دراشي افؼرآن افؽريؿ، وظبد افؼوهر اجلرجوين ظـدمو حتدث 

جعؾ مـ ذوط  -ؽي افؼرآن وإظجوزهوهل إحدى وشوئؾ ؾفؿ بال-ظـ كظريي افـَّظؿ

بِّؾ هلو ذا مقهبي وذوق، حقٌ ؿول: واظؾْؿ أكف ٓ "ؾفؿفو أن يؽقن ادْؼبِؾ ظؾقفو وادَتؼَّ

يصوِدُف افؼقَل ذم هذا افبوِب مقؿعًو مـ افسوِمِع، وٓ جَيُد فديف َؿبقًٓ، حتك يؽقَن مـ 

ثُف كػُسف بلنَّ دَِو ُيقمُئ إِفقف مـ احُلْسـ  أهِؾ افذوِق وادعرؾِي، وحتك يؽقَن ممـ حُتدِّ

ِؾ افؽالِم، ؾقَجَد إرُيقَّي تورًة،  وافؾْطػ أْصاًل، وحتك خيتؾَػ احلوُل ظؾقف ظـَد تلمُّ

ْبَتف َظِجَى، وإذا َكبَّْفَتف دِ  أمو مـ  .(2)"قوع ادزيِي اْكَتَبفويْعرى مـفو أخرى، وحتك إِذا ظجَّ

 ف ٓيرؾع بذفؽ رأشو.   ـون متصؾى اإلحسوس، جومدة افذوق ؾنك

وادؼصقد هبو افطرق افتل اشتخدمفو ؾووؾ  اإلجراءات واآللقات: -3

ارس افبقوين ذم مؼدمي ـتوبف  ظذ "افسومرائل، ؿد كبف إػ بعض مـفو ؾقَم ُيتوج إفقف افدَّ

 ، وبعضفو تظفر مـ دراشتف ذم بوؿل ـتبف، مـ ذفؽ:"ضريؼ افتَّػسر افبقوين

                                                 

  
(1)

 (. 14، ص1ج ادصدر كػسف 

 
(2)

دار  -وفؼوهرة مطبعي اددين بظبد افؼوهر اجلرجوين، دٓئؾ اإلظجوز، تح: حمؿقد حمؿد صوـر،  

 (. 291ص  م1992، 3، طاددين بجدة

 (. 14، ص1ج  
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؛ وهق مو (1): وهؽذا ظزَّ ظـ هذا ؾووؾ افسومرائلوالتَّلمل إدامة الـَّظر -أ   

يعرف بوفتَّدبر، وصلن افتدبر وافتلمؾ ظظقؿ جدا، ٕهنَم إصؾ ذم افقؿقف ظذ ادعوين، 

ْ يؼؾ اهلل تعوػ: ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  چ ـَم َكَؼَؾ ذفؽ ظـ افزرـق. َأمَل

ـ ، ؿد ـتى ذم هذا افسقوق افدـتقر: ظبد افرمح)ص(چڃ ڃ  ڃ   چ 

 .(2)حسـ حبـؽف ادقداين ـتوبو كوؾعو، يؽشػ ظـ مجؾي ضقبي مـ ؿقاظد افتدبر

: ومـ أهؿ إدرات اإلجرائقي افتل اظتؿد (3)ادؼاركة بني ادتشابه الؾػظي -ب  

ظؾقفو ؾووؾ صوفح افسومرائل، آفقي ادؼوركي بغ ادتشوبف افؾػطل، إمو بغ افساـقى 

ى افؼرآين وآحتَمٓت افسـقبقي ادؼوربي فف، هلذا ـوكً افؼرآكقي كػسفو، أو بغ افسـق

 فؾؿؼوركي ظـد ؾووؾ صقر متعددة، مـفو:  

                                                 

 
(1)

 (. 13، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   

 
(2)

 .  1980، 4دمشؼ، ط-ؿقاظد افتدبر إمثؾ فؽتوب اهلل ظز وجؾ، دار افؼؾؿ  

 
(3)

قيي، وحورضة إن افـوطر ذم مـفٍ ؾووؾ صوفح افسومرائل جيده يؼقم ذم اجلؿؾي ظذ ثالثي رـوئز ؿ  

وافسقوق: وشقليت -افتبحر ذم ظؾقم افؾغي: ؿد شبؼً اإلصورة إفقفو،  -حضقرا مؽثػو، وهل: 

احلديٌ ظـف، وافثوفٌ: ادؼوركي بغ ادتشوبف افؾػظل، وؿد أفَّػ ؾقف ابـف حمؿد ؾووؾ ـتوبو شَمه: 

وم افـَّعقؿل، دار ظَمر ، تؼديؿ: حس"دراشي ادتشوبف افؾػظل مـ آي افتـزيؾ ذم ـتوب مالك افتلويؾ"]

.[، بغَّ ؾقف أنَّ ادتشوبف ظذ ؿسؿغ: مو يؽقن ذم مؼوبؾ ادحؽؿ، 2011، 3إردن، ط-فؾـؼ وافتقزيع

كؼؾف ظـ  22ص "وافثوين ادتشوبف افؾػظل: وهق إيراد افؼصي افقاحدة ذم صقر صتك، وؾقاصؾ خمتؾػي

ع افثوين هق ادؼصقد. وؿد أفػ ؾقف ظددا افزرـق وافسققضل( ويؽقن بؽقػقوت متـقظي.  وهذا افـق

 مـ افعؾَمء مـفؿ ابـ افزبر افغركوضل.    
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مراجعي ادقاضـ افؼرآكقي افتل وردت ؾقفو ادػردة افتل يراد تػسرهو  -/3

، ؾؽون ؾووؾ يرـز ذم تقوقح معـك ادػردة افؼرآكقي (1)واشتعَمٓهتو ومعوكقفو ودٓٓهتو

 :وبالؽتفو ظذ

دٓٓهتو ومعوكقفو: ؾقـظر ذم افدٓفي ادعجؿقي فؾؿػردة افؼرآكقي، حمووٓ افعقدة  -

هبو إػ أصؾ دٓٓهتو ثؿ ربطفو بسقوؿفو، ـَم ؾعؾ ذفؽ تقوقح )افػؾؼ(، )وافغوشؼ(، 

. ومل يؽـ هيؿؾ أبدا افدٓفي افصقغقي فؾؽؾؿي، بؾ ـوكً حورضة دومو ذم (2) و)وؿى(

وبغ ادعـك ادعجؿل، ومـ أووح ادقاوع ذم ذفؽ حديثف ظـ دراشتف مع افربط بقـفو 

 . (4)، وظـد تػريؼف بغ اشتعَمٓت افؼرآن فـ: ظومل وظالَّم وظؾقؿ(3)مدفقل )افقشقاس(

تعؾقؾ اختقور افؾػظي واشتعَمهلو ذم مؼوبؾ احتَمٓت أخرى: وهذه مـ تؼـقوت  -

درشف افبقوين، و ظذ هذا ؿوم ادؼوركي افتل ـون ؾووؾ صوفح افسومرائل يعتؿدهو ذم 

معظُؿ مو ـتبف ذم ـتبف. شقاء أـون ذفؽ مـ افؼرآن كػسف ـَم كجد ذفؽ جؾقو ذم افػصقل 

، (6)، وتورة بعـقان: افتشوبف وآختالف(5)افتل ـون يعؼدهو بعـقان: تعوور إفػوظ تورة

                                                 

 
(1)

 (. 12، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   

 
(2)

 (. 35، 34، 29، ص1ج يـظر: ادصدر كػسف   

 
(3)

( وؽر 283، ص2ج (. ويـظر أيضو ظذ شبقؾ ادثول 50، 49، ص1ج يـظر: ادصدر كػسف   

 اوع ـثرة جدا ومتـقظي.  هذه ادق

 
(4)

 (.  240،ص1ج يـظر: ادصدر كػسف   

 
(5)

 ومو بعدهو(.    109ص وذفؽ ـَم ذم ـتوب: بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين   

 
(6)

(، وـَم ذم ـتوب: 140ص  2009، 1ـَم ذم ـتوب: مـ أهار افبقون افؼرآين، دار افػؽر،ط  

 (.   173ص افتعبر افؼرآين 
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صؽؾ أشئؾي  . أو ـون يتـوول ذفؽ ذم(1)ويسؿقف أيضو: بوحلشد افػـل إذا ـثر افتشوبف

 .  (2)جيقى ظـفو

وكؾحظ هـو أن ذفؽ ادؼوبؾ يؽقن مـ افؼرآن كػسف ـَم مرَّ ذم إمثؾي افسوبؼي،     

وتورة أخرى ؿد يتصقر افتشوبف بغ افؾػظ افؼرآين وؽره مـ إفػوظ افتل مـ ادؿؽـ 

( ذم أن تؽقن مؽوكف، وهذا ـَم ظؾؾ شبى آتقون بـ)اجِلـَِّي( دون )اجلوّن(، أو )ا ِـّ جِل

، وـَم ظّؾؾ أيضو شبى (3)(الناس) چڳ ڳ ڳ ڳ  چ ؿقفف تعوػ: 

وإمثؾي ظذ  ، (4) بدل )أمحد اهلل( أو )كحؿد اهلل( )افػوحتي(ذم  چ پ پ چاإلتقون بـ

  ٓ تؼؾ ـثرة ظـ إول. ظذ هذا افـقع مـ دراشي ؾووؾ 

يـ، ـون ٓ وهق يقوح ادعـك افبقوين فؾػظي افؼرآكقي ذم وقء هذيـ إمر -  

يـػؽ دومو ظـ مراجعي ادقاضـ افؼرآكقي افتل وردت ؾقفو تؾؽ افؾػظي، ـَم ؾعؾ ذفؽ 

ڌ ڎ ڎ ڈ چ ظذ شبقؾ ادثول ذم تػسره دعـك:)حؼ افؼقل( مـ ؿقفف تعوػ: 

والذي يرجح ذلك أكه مل يرد يف الؼرآن "يؼقل: .(يس) چڈ    ژ ژ ڑ ڑ 

ثبوت العذاب ووجوبه[، وكذلك )حؼت الؽريم )حق الؼول( إال هلذا ادعـى]وهو 

                                                 

 
(1)

 (. 252ص ـَم ذم ـتوب: افتعبر افؼرآين   

 
(2)

ـَم ذم افؽتوب ادمفػ مـ جزئغ: أشئؾي بقوكقي ذم افؼرآن افؽريؿ، اجلزء إول ضبع مؽتبي   

 .  2011، 1دمشؼ، ط-. واجلزء افثوين، ضبع: دار ابـ ـثر2008، 1مك، ط-افتوبعغ

 
(3)

 (.  55، ص1ج يـظر: ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   

 
(4)

 (. 13ص يـظر: دسوت بقوكقي ذم كصقص افتـزيؾ   
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كؾؿة ربك( فنشـاد الػعل )حق( إىل الؼول أو إىل الؽؾؿة ال يعـى إال ثبوت العذاب 

 ، ثؿ هد هذه ادقاوع افثالثي ظؼ. (1)"ووجوبه وذلك يف ثالثة ظرش موضعا

، ومـ ثؿَّ أشؾؿف هذا افـظر إػ بعض افؼقاظد افتل ـوكً تدؾعف إػ افتَّلمؾ وافتَّدبر

 مـ ذفؽ: 

أن افؼرآن ـون ُيذف مـ افػعؾ فؾدٓفي ظذ أن احلدث أؿؾ ممو مل ُيذف مـف،  -3  

 ففو يؼتطع من الػعل لؾداللة ظذ االقتطاع من احلدث.وأنَّ زمـف أؿك، 

 .    (2)ُيذف مـف ذم مؼوم آجيوز وآختصور بخالف مؼوم اإلضوفي وافتػصقؾ -2  

ي افتل ورد ؾقفو أمثول افتعبر افؼرآين افذي يراد مراجعي ادقاضـ افؼرآكق" -/2

، ؿد ـون تتبع ؾووؾ هلذا إمر تتبعو دؿقؼو، (3)"تبققـف فقستخؾص ادعـك ادؼصقد

ک ک ک ک گ چ يستطرد معف، ـَم ؾعؾ ذفؽ ذم أول تػسره فسقرة افصػ

، ؾؼد تتبع مقاوع ورود افتسبقح وضرق چگ گ گڳ ڳ     ڳ    ڳ       ڱ 

 ؿ مالحظي افػرق افدٓيل بقـفو.تعديتف ث

 ؾَفَداُه مراجعي ادقاضـ افتل ورد ؾقفو مثؾ هذا افتعبر، مـ مثؾ ؿقفف تعوػ:  

 چىئ ىئ ی ی ی ی جئحئمئ ىئيئجبچ

إػ  (افطقر)چجت حت  خت مت  ىت يت  چ وؿقفف تعوػ:  ،)إحزاب(

                                                 

 
(1)

 (. 18،ص2ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   

 
(2)

 (. 09ص يـظر: بالؽي افؽؾؿي ذم افتعبر افؼرآين  

 
(3)

 (. 12، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   
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ي بوفالم وبـػسف. وؿد ترتى ظـ هذا أن يؽقن افتعديي  بـػسف مالحظي أن افتسبقح ُيَعدَّ

 . (1)يدل ظذ جمرد افتـزيف، وأخر يدل مع افتـزيف ظذ اإلخالص وافعؿؾ هلل

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ ثؿَّ وؿ هلذه أيوت آيوت أخر، مـفو: ؿقفف تعوػ:  

گ گ  گ   گ چ ، وؿقفف تعوػ:)احلديد( چۅۅ ۉ ۉ    ې   ې 

جت حت   خت مت   چ (، وؿقفف تعوػ:٤٤)اإلهاء چڳ ڳ ڳڳ 

، وؿقفف (٦٣، ٦٣)افـقرچپ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ىت  

وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ    ېئ چ تعوػ:

 ؾالحظ مـ ذفؽ:  (،٦٣)ؾصؾً: چ

أن ادتعدي بوفالم يؽقن فؾعؼالء وؽر افعؼالء، ؾفق أظؿ وأصؿؾ مـ جفي  - 

 ادسبحقن وإوؿوت. 

 أمو ادتعدي بـػسف ؾال يؽقن إٓ مع افعؼالء ؾؼط، وٓ يبؾغ مبؾغ إول ذم -

  . (2)افشؿقل وافعؿقم

وهؽذا يقاصؾ ؾووؾ افسومرائل تتبع افساـقى افؼرآكقي ادؼوربي ؾقَم بقـفو، معؾال   

تؾؽ افػروق ببقون دٓفي ـؾ واحد، وأحقوكو أخرى يؽتػل ببقون تؾؽ افػروق، 

 وذوضفو افسـقبقي ـَم ذم هذه احلوفي افثوكقي.  

في)حوفي افسـقى( وافتل ؿبؾفو)حوفي ؿد مجع ؾووؾ صوفح افسومرائل هذه احلو   

أن يسسظي كظره أي تغقر يف ادػردة والعبارة، ولو كان فقام "ادػردة( مـ ادؼوركي بؼقفف:

                                                 

 
(1)

 (. 200، ص1ج يـظر: ادصدر كػسف    

 
(2)

 . (201، ص1ج يـظر: ادصدر كػسف    
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يبدو له غر ذي بال، فنكه ذو بال، فنن وجد له تعؾقال فذاك وإال فسقليت من يقرس اهلل له 

تطفر(، و)يّذكر( و)يتذكر(، تعؾقؾه وتػسره، كاإلبدال يف ادػردة كحو )يطّّفر( و)ي

والذكر واحلذف كحو )تذكرون( و)تتذكرون(، و)يستطع( و)يسطع(، وال )تتػرقوا( 

وال )تػرقوا(، وتغقر الصقغة كحو )مغػرة وغػران(، و)ظداوة وظدوان(، و)كخل 

وكخقل(، واإلدغام والػك كحو )من يرتد( و)من يرتدد(، ويشاق ويشاقق، وما إىل 

ظذ هذا ذم دراشتف افبقوكقي، وهلذا ـوكً جمؿقع افبحقث افتل  . وؿد شور(1)"ذلك

يسجؾفو كتقجي هلذه ادؼوركي، مـ مثؾ: مراؿبي افتشوبف وآختالف، احلذف وافذـر، 

افتؼديؿ وافتلخر، ادعؾقم وادجفقل، اإلؾراد وافتثـقي واجلؿع، تعوور ادػردات...افخ، 

ـُُف حمؿُد ؾووٍؾ مصـػي ادتشوبف افؾػطل "ومرتبي ومبقبي ذم ـتوبف: وؿد أووح بعضفو اب

. هل ـؾفو ثـوئقوت أو تؼوبالت ذم افؾػظي أو (2)"مـ آي افتـزيؾ ذم ـتوب مالك افتلويؾ

                                                 

  
(1)

 (. 13، ص1ج ادصدر كػسف  

 
(2)

أفػ ابـ ؾووؾ افسومرائل ؛ حمؿد ؾووؾ  افسومرائل  ـتوبو تـوول ؾقف ادتشوبف افؾػظل ذم افؼرآن  

 افؽريؿ، وؿد اتبع خطي وزظفو ظذ ؿسؿغ: 

ؿسؿ خوص بودػردة: تـوول ؾقف مبحثغ:   إول: دراشي اختالف بـقي إفػوظ: بغ إشؿقي  -  

 فػعؾقي وأبـقي إشَمء وأبـقي إؾعول.  وا

 افثوين: دراشي أحقال ادػردة: مـ تعريػ وتـؽر وتذـر وتلكقٌ وؾروق فغقيي.                                 

 ؿسؿ خوص بوفسـقى: وتـووفف ذم أربعي مبوحٌ:     إول: افتؼديؿ وافتلخر  -  

 افثوين: افذـر واحلذف.                                      

 افثوفٌ: افتقـقد.                                   

 افرابع: افتؽرار.                                       

يـطر: حمؿد ؾوصؾ افسومرائل، دراشي ادتشوبف افؾػطل مـ آي افتـزيؾ ذم ـتوب مالك افتلويؾ، تؼديؿ: 

 .2011، 3إردن، ط -تقزيعحسوم افـعقؿل، دار ظَمر فؾـؼ واف
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افتل ارتؽز  -أيضو-افتعبر ؿوئؿي ظذ ادؼوركي، وـون يرتى ادبوحٌ ظذ وؾؼفو، وهل

حضقر افؼقي ٕوجف ظؾقفو ذم دراشي افؼصص افؼرآين ظـده، وشَمه: احلشد افػـل، فؾ

 .(1)ادؼوركي بغ افساـقى افؼرآكقي ذم صقوؽي احلدث افقاحد مـ افؼصي افقاحدة

: افسقوق مـ أبرز افعـوس اإلجرائقي افتل ـون يعتؿد ظؾقفو ؾوصؾ السقاق -ج   

 افسومرائل ذم اشتـبوط ادعـك افبقوين أو ذم افتقجقف افبقوين فؾعبورة افؼرآكقي. 

إػ أن ادعـك أو افسقوق افدٓيل ادرمقز إفقف بوفعبورة افؾغقيي ؿد ٓ "كشر بدايي     

يؽقن مقازيو فؾؼصد آتصويل فؾؿتؽؾؿ، ٕن ؿصده مـؼقل بقاشطي افعبورة افؾغقيي، 

وفقس ادعـك أيضو مقازيو فؾتػسر افـفوئل افذي يصؾ إفقف ادستؿع، ٕكف يستخدم 

افعبورة .... وفعؾـو كعز ظـ هذه افػؽرة ـَم ورد  معؾقموت أـثر ممو يرمز إفقف ادتؽؾؿ ذم

ذم افساث اإلشالمل بخصقص افقحل بلنَّ افـص يؽقن ؿطعل افدٓفي إذا ـون ادعـك 

ادستػود مـ افـص واوحو ؽر حمتؿؾ ... ويؽقن طـل افدٓفي إذا مل يعز افـص ظـ 

هق افذي ُيعغ ظذ  . ظـدئذ افسقوق(2)"ؿصد واوح ممو جيعؾف حمتؿال فتػوشر متعددة

اـتشوف آحتَمل إؿرب وإصبف بؿراد افؽالم، مـ هذا ادـظقر ظومؾ ؾووُؾ صوفٍح 

، ومثؾ "من أهم الؼرائن التي تدل ظذ ادعـى"افسومرائُل افسقوَق، وهلذا سح ظـف بلكف 

                                                                                                                   

وافبوحٌ هـو أؽػؾ بعض ادبوحٌ افتل أصور إفقفو أبقه: ؾووؾ افسومرائل ؾقَم يتعؾؼ بوفسـقى مـ    

 مثؾ: افتشوبف وآختالف، تعوور إفػوظ ...وؽرهو.  

 
(1)

 ومو بعدهو(، ؾؼد تـوول ؾقف ؿصي آدم ظؾقف افسالم بغ شقريت 283ص يـظر: افتعبر افؼرآين   

افبؼرة وإظراف، وبغ شقريت إظراف وص، وبغ شقريت احلجر وص، وتـوول ؾقف أيضو ؿصي 

 مقشك ظؾقف افسالم. 

 
(2)

أمحد صقخ ظبد افسالم، كحق مـفٍ فغقي مؼصدي ذم افتعومؾ مع كصقص افقحل، مـ جمؾي   

 (157ص . 1999، 05افتجديد تصدر ظـ اجلومعي اإلشالمقي افعودقي بَمفقزيو افعدد: 
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، وظؾؼ ظؾقف: (49)افدخون چڈ ژ  ژ ڑ ڑچ فذفؽ بؼقفف تعوػ:

، وفق أمهؾتَف فقجدت ؽر هذا ادعـك (1)"كَّه الذلقل احلؼركقف جتد شقاقه يدل ظذ أ"

 بؾ وده. 

مراظوة ادؼوم ذم افتعبر "ودؾعف آهتَمم بوفسقوق إػ ظـقكي ـتوب مـ ـتبف بـ:   

إن مراظاة ادؼام يف التعبر الؼرآين طاهرة بقـة، فال يؽاد خيؾو ". جوء ؾقف: "افؼرآين

ة ادؼام. ففو أمر ظام يف ظؿوم ادواضن من الذكر موضع من مواضع التعبر من مراظا

، وؿد أصور إػ أن ـؾ (2)"واحلذف والتؼديم والتلخر ....وغر ذلك من مواضن التعبر

إكام هو غقض من فقض، ولقس اشتؼصاء، ذلك أن "مو ـتبف ظـ مراظوة ادؼوم 

 .   (3)"االشتؼصاء فقه متعذر لؽثرته وخلػائه أحقاكا

 م بوفسقوق ظـد ؾووؾ كجده مـ خالل اهتَممف بـقظل : وآهتَم     

بوق وافؾِّحوق، ؾـ – ٓ يػفؿ معـك ـؾؿي أو "شقوق فغقي: وهق مو يعرف بوفسِّ

مسوق إفػوظ جُيرُّ رضبو مـ "، ٕن (4)"مجؾي إٓ بقصؾفو بوفتل ؿبؾفو وافتل بعدهو

وهلذا كجد ؾووال ؿد اشتخؾص مـ افسقوق افؾغقي  ،(5)"ادعـك بجزئقوتف وتػوصقؾف

                                                 

 
(1)

 (. 13، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   

 
(2)

(، ؿد أصور ؾقف إػ 05ص  2015، 1بروت، ط-مراظوة ادؼوم ذم افتعبر افؼرآين، دار ابـ ـثر  

أكف مل خيؾ ـتوب مـ ـتبف مـ آهتَمم بوفسقوق ومراظوة ادؼوم ذم دراشي افظقاهر افتل تـووهلو، وهذا 

 وت وظالؿتف بوفسقوق.  افؽتوب تـوول ؾقف آفتػ

 
(3)

 (. 06ص ادرجع كػسف   

 
(4)

ظبد افرمحـ بقدرع، اخلطوب افؼرآين ومـوهٍ افتلويؾ كحق دراشي كؼديي فؾتلويالت ادعوسة،   

 (. 181ص  2014، 1ادغرب، ط-ضبع افرابطي ادحؿديي فؾعؾَمء

 
(5)

 (. 181ص ادرجع كػسف   
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ چ فؼقفف تعوػ: 

شً ؾقائد بالؽقي، ـؾفو مـ تلمُّؾ  (قريش) چپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 افسقوق، وهل: 

إكف فق ؿول:)فقعبدوا رب هذا افبقً إليالف ؿريش( ٓؿته ذفؽ حذف  -3

يتف وتقـقد افؽالم، ؾنكف ٓ افػوء، وٓكؿحك ادعـك افذي تدل ظؾقف، وهق افسبى وتؼق

 تصح زيودة افػوء أوٓ. 

إن هذا افتؼديؿ وشع ادعـك ؾفق ُيتؿؾ أكف متعؾؼ بوفػعؾ )فقعبدوا( وُيتؿؾ  -2

أكف متعؾؼ بػعؾ مضؿر تؼديره )اظجبقا( وفق تلخر فتعغ تعؾؼف بوفػعؾ ادذـقر 

 )فقعبدوا(. 

ى افربط بغ هذه افسقرة وافسقرة ا -3 دتؼدمي ؾجعؾفو ـوفسقرة إن تؼديؿف ؿقَّ

 افقاحدة. 

إنَّ تؼديؿ )إليالف ؿريش( يػقد أمهقي هذا اإليالف ذم حقوهتؿ وظظقؿ مؽوكتف  -4

 ظـدهؿ وأن افتذـر هبذه افـعؿي مدظوة إػ آظساف بؿقفقفو ...

إكف فق ؿدم فؼول )فتعبد ؿريش رب هذا افبقً افذي أضعؿفو ...إليالؾفو  -5

ؾقتؿزق افؽالم ويذهى روكؼف وؾخومتف، ومل يمد ادعـك رحؾي افشتوء وافصقػ( 

 ادؼصقد إذ مـ ادحتؿؾ أن يؽقن اجلور وادجرور ظـد ذاك متعؾؼو بلضعؿفو ... 

إن هذا افتؼديؿ إكَم هق مـ بوب تؼديؿ افعؾي ظذ افػعؾ، ؾذـر افعؾي افتل  -6

 (1)بؼ ... تستدظل افعبورة أوٓ وتالهو بطؾى ذفؽ ؾقؽقن مـ بوب افتؼديؿ بوفس

                                                 

 
(1)

 (. 101، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين  
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ؾلكً تؾحظ هـو ؾوظؾقي افسقوق افؾغقي ذم اشتـبوط ادعوين افتل ؿد ٓ يتقصؾ   

 إفقفو مـ جمرد طوهر افصقوؽي افؾػظقي. 

شقوق خورج فغقي: وكؼصد بف ـؾ مو ـون خورج افؾغي ممو فف تلثر ذم ؾفؿ   –

و أهنو فقسً ، جيؿعفو مجقع(1)مدفقل افعبورة، وؿد حتدث افدارشقن ظـ أكقاع ـثرة فف

ظالمي فغقيي. ؿد اشتعون ؾووؾ صوفح افسومرائل بجؿؾي مـ افعـوس ؽر فغقيي ذم 

 بقون إوجف افبقوكقي ذم دراشتف، مـ هذه افعـوس:    

آتؽوء ظذ افدٓفي افؼظقي فؾؽؾَمت: وذفؽ ذم كحق ذـره فؾقجف افبقوين ذم  -

ٻ ٻ ٻ پپپ پ  چزيودة فػظي افرمحي ذم ؿقفف تعوػ:

ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ چ  مؼوركي بؼقفف تعوػ: )فؼَمن(چڀڀ 

ا لؾـَّػس " ؿول:)افبؼرة(،  چڀ اإلحسان ال يؼترص ظذ الـَّػس بخالف التَّؼوى فنَّنَّ

محة فؾام رمحوا اآلخرين رمحفم اهلل ة، واإلحَسان إىل اآلخرين من الرَّ وهذا . (2)"خاصَّ

 فؼيعي اإلشالمقي. افتقجقف مبـل ظذ مدفقل افتؼقى واإلحسون ذم ا

                                                 

 
(1)

يـظر: ظبد افرمحـ بقدرع، اخلطوب افؼرآين ومـوهٍ افتلويؾ كحق دراشي كؼديي فؾتلويالت   

(، ؾذـر مـف: افسقوق ادؽوين، وافزموين، وادقوقظل، وادؼوصدي وافتورخيل، 181ص ادعوسة، 

سقوق افداخع وذـره ؽره أكقاظو أخرى. مـفؿ : حمؿد بـ ظع اجلقالين افشتققي، ؾؼسؿف ؿسؿغ : اف

أو ادؼويل، افثوين: افسقوق اخلورجل أو ادؼومل ]افتغر افدٓيل وأثره ذم ؾفؿ افـص افؼرآين، مؽتبي 

(. ومـ أكػع افدراشوت افتل تـووفً افسقوق افؼرآين 182ص  2011، 1بروت، ط-حسـ افعكيي

في افسقوق افؼرآين وأثرهو ذم وأكقاظف، وأثره ذم افدٓفي: رشوفي ظبد احلؽقؿ بـ ظبد اهلل افؼوشؿ، دٓ

. 2012، 1افريوض، ط-افتػسر دراشي كظريي تطبقؼقي مـ خالل تػسر ابـ جرير، دار افتدمريي

 (.   94بدايي مـ: ص  يـظر: افػصؾ إول

 
(2)

 (. 285، ص2ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين  
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ٺ  چ آشتدٓل بلمقر تورخيقي واؿعقي: وهذا ـَم ذم ؿقفف: ظذ ؿقفف تعوػ:  -

م )باآلخرة( ظذ الػعل )يوقـون( ألن االيؼان ":)فؼَمن(چٿ ٿ ٿ ٿ  وقدَّ

باآلخرة صعب ومؼتضاه صاق، فنن االيؼان بادشاهد يسر، بل قسم من الـاس يممـون 

اآلخر، ومن همالء كػار مؽة كام أخز ظـفم ربـا يف أكثر من  باهلل وال يممـون بالقوم

م )هم( ظذ الػعل )يوقـون( تعريضا بغرهم ممن يدظي اإليامن بالقوم  موضن ... وقدَّ

اآلخر وال يعؿل بؿؼتضاه، فؽلَّنم وحدهم الذين يوقـون إيؼاكا حؼقؼقا بالقوم اآلخر 

 .    (1)"وكلنَّ من ظداهم لقس بؿممن

ڦ چظذ افعودة وافعرف: ؾذهى إػ أن )بغر ظؾؿ( ذم ؿقفف تعوػ: آتؽوء -

فف إمؽوكقي افتَّعؾؼ  )فؼَمن(چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ  ڄ ڄ ڄڄ

يشسي بغر ظؾم بالتجارة وبغر بصرة هبا حقث يستبدل "بـ)يشسي( ظذ أن معـوهو:

ػعه وهو ادشسي يشسي ظادة ما يـ"وبـك هذا ظذ أن  "الضالل باهلدى والباضل باحلق

 . (2)"يعؾم ماذا يشسي، أما هذا فقشسي بغر ظؾم وهو يشسي ما يرضه وال يـػعه

... إػ ؽر ذفؽ مـ أكقاع هذا افسقوق، هذا ذم أيوت افستي إوػ مـ شقرة  

فؼَمن، ممو يدل ظذ ؿقة حضقر افسقوق ظـد ؾووؾ ذم افؽشػ ظـ ادعـك افبقوين. ممو 

هـو، ؿقة ؾووؾ ظذ اشتحضور افسقوق، ؾؽَم أكف يستحرض مو جيى أن يؾػً فف آكتبوه 

شبؼ مقوع افبحٌ ومو حلؼف ممو ؿريى مـ أيي كػسفو، ومـ أيوت ادجوورة هلو ذم 

ادؼطع كػسف، ؾنكف يؿتد كظر إػ افسقرة ـؾفو أو إػ افؼرآن ـؾف، ذم اشتحضور ظجقى 

 فميوت. 

                                                 

 
(1)

 (. 288، ص2ج ادصدر كػسف   

 
(2)

 (. 288، ص2ج ادصدر كػسف   



 د.القزيد بؾعؿش...شامت ومرتؽزات...........الدراشة البقاكقة لؾؼرآن الؽريم ظـد فاضل صالح السامرائي 

203 

هذا آشتحضور افؼقي، ؾؼد ـوكً فف ومع  األثر الداليل لؾسقاق ظـد فاضل:     

 دؿي ذم اشتخدامف، وهلذا تـقظً ـقػقوت افتل ـشػ هبو ظـ ادعـك بوفسقوق، مـ ذفؽ: 

بقون ادـوشبي: فؼد ـوكً ادـوشبي وجفو مـ افقجقه افبقوكقي افبورزة ذم اشتعَمل  -3  

ه افسقوق فؾؽشػ ظـفو، ؾؽون ؾووؾ صوفح افسومرائل يؽشػ ظـ ـثر مـ افقجق

افبقوكقي افؽومـي ذم ادـوشبي بغ أيوت ذم ادؼطع افقاحد؛ بغ أيي ومو شبؼفو أو حلؼفو، 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ    چ ـَم ؿول ظـ أيي افثوكقي ذم ؿقفف تعوػ:

ې   ې ې ې   ى ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ         ۇئ ۆئ  ۆئ 

قد حيؿد يف  وجمي هذه اآلية بعد آية التسبقح أكسب يشء، فنن الشخص": (احلديد)چ

ذاته إن مل يؽن مالؽا أو مؾؽا. فنن َمَؾَك صقئا أو ُمؾِّك ظؾقه فؼد يظفر ظؾقه ما مل يؽن 

طاهرا أو يتغر بتغر احلال، فقذم ويعاب. أو قد يؼرصِّ يف مؾؽه أو ييسء، ولذا كان 

ه جميء هذه اآلية أكسب يشء ألكه ذكر أكه مـزه يف مجقع األحوال، ففو مـزه يف ذاته ومـز

. (1) "يف ظزته ومـزه يف حؽؿه وحؽؿته ومـزه يف إحقائه وإماتته ومـزه يف قدرته...

وهؽذا ـون افسقوق أداة ؾوظؾي ذم افؽشػ ظـ وجقه ادـوشبي ادختؾػي بغ خومتي افسقرة 

وأول افتل بعدهو، وبغ أوهلو وخومتتفو ظـد ؾووؾ صوفح افسومرائل، يؾقؼ أن خيص 

 قاكى ادختؾػي. ببحٌ مػرد يتـووهلو مـ ج

تعؾقؾ صقرة افسـقى ذم مؼوبؾ ؽره: وهذا إثر افدٓيل فؾسقوق، جوء  -2  

بوشتػووي ؿقيي جدا ظـد ؾووؾ افسومرائل، وهق صقرة مـ صقر إبراز ادـوشبي، فؽـ 

ظـ ادؼوركي بغ ادتشوهبوت افؾػظقي.  -ـَم ذـركو مـ ؿبؾ-بغ أفػوظ أيي، وهق كوتٍ 

افـقع متؽوثرة جدا، حتك ٕكف فقؿؽـ افؼقل: إن معظؿ ؾصقل  وإمثؾي ظـ هذا

                                                 

 
(1)

 (. 237، ص1ج ادصدر كػسف   
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افتػسر معؼقدة ظذ هذا إمر، وهلذا ـثر مـ ؾووؾ صوفح افسومرائل مثؾ هذه 

وشقوق ـؾ مـ أيتغ يقوح  "، "...ٕن افسقوق ذم افؽالم ظذ ...."افعبورات: 

ورات إخرى افتل ، كوهقؽ ظـ افعب"... ؾنكف فقس ذم هذا افسقوق ..."، "ذفؽ ...

تؽقن هبذا ادعـك دون ذـر فؾسقوق: ــ: هذا أكسى...، ؾـوشى ـؾ تعبر مقضـف ... ، 

، وؽر (1) ٓرتبوضف ...، إن جق افسقرة تردد ؾقف ذـر ...، ..وجوء بؽذا بدل ـذا ... 

ذفؽ مـ افعبورات افتل تدل ظذ افتلمؾ افؼقي ذم افسقوق، وظذ أن جؾ مو يذـره 

 ف اهلل مـ تػسر، إكَم هق مـ تلمؾف ذم شقوؿوت افؽالم وادؼوركي بقـفَم. افسقخ حػظ

وأحقوكو ـون يعؾؾ افسـقى ذم وقء افـظر ذم شقوق افسقرة افقاحدة، وذفؽ مـ    

ادتحؽؿ ذم افسقرة، وهق افتػوت ذـل  اخلط التعبريخالل اشتخراج مو أشَمه بـ: 

إن "، ؾـجده مثال يذـر ظـ شقرة افؾقؾ:يقوح ادـحك افعوم افتل تسر ظؾقف افسقرة

السورة فقفا أكثر من خط تعبري، مـفا: خط العؿوم، ومـفا خط ادؼابؾة، ومـفا خط 

التػضقل، وغر ذلك من اخلطوط التعبرية ... ويتضح خط تعبري آخر، وهو ذكر 

، وذم وقء هذه اخلطقط يتؿ تقوقح ـثر مـ إوجف (2)"الدرجة العؾقا يف الوصف

 فبقوكقي، وتعؾقؾ افساـقى افؾغقيي فؾسقرة.   ا

أن يػقد افتؼققد: كعـل بف أّن افدٓفي مؼقدة بلحقال وطروف معقـي إمو أن  -3

ذم ؿقفف     چۈ ۈچ تؽقن ترـقبقي أو مؼومقي،ـَم ذهى إػ تعؾقؾ ظدم ورود 

ې ې   ى ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ   چ تعوػ:

 . 85، وافزخرف 38، 37مثؾ: ادوئدة: ـَم رود ذم مقاضـ أخرى،  )احلديد(چۆئ

                                                 

 
(1)

 إمثؾي ظذ ذفؽ ـثرة، ويؽػل ذم هذا أن يؼرأ افقاحد مـو تػسر أي شقرة صوء.    

 
(2)

 (. 148، 147، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين  
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كل موضن ذكر فقه أنَّ له مؾك "إػ أن  -بحسى افسقوق-وأرجع افسبى    

الساموات واألرض وما بقـفام إكام جاء تعؼقبا ظذ الؼول يف اهلل ما ال يؾقق به شبحاكه 

 چٻ ٻ پ پپ چ كؼول الـصارى إن ادسقح ابن اهلل أو هو اهلل أو قول القفود 

بـظر ؾووؾ -، وافعؾي افتل يرجع إفقفو هذا افؼقد افسقوؿل (1)"وا أكػسفم أبـاء اهللفجعؾ

أن الذي يتخذ ولدا إكام به حاجة إىل ذلك ... أما اهلل فنن له  "هل  -صوفح افسومرائل

مؾك الساموات واألرض وما بقـفام ... فقذكر شعة مؾؽه يف كحو هذا ادوضن لبقان أن 

ۈ چ تاج إىل لولد، أما ما مل يرد يف شقاق ذلك فال يذكر قوهلم باضل وأكه غر حم

، وٓ يتقؿػ تؼققد افسقوق ظـد هذا، بؾ يؾػً ؾووؾ افسومرائل كظركو (2)"چۈ

إكام هو شقاق الؽالم ظذ ثالث  چۈ ۈچ  أن كل موضن ذكر فقه"إػ أمر آخر: 

ذكره من  مؾل وهن: القفود والـصارى وادسؾؿون... فـاشب بني ادؾل الثالث وما

 .   (3)"الساموات واألرض وما بقـفام

ؾتح جمول آحتَمٓت ادعـقيي: وذفؽ أن افـظر ذم افسقوق هيدي إػ أن  -4

افسـقى افؼرآين يدل ظذ معون متعددة، وأمثؾي هذا افتقطقػ فؾسقوق ظـد ؾووؾ مو 

ففذا " (:٢١)فؼَمنچٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پپ چ ؿوفف ظـد ؿقفف تعوػ: 

د ظدة معان يف معـى واحد: آتقـا لؼامن احلؽؿة وآتقـاه أن اصؽر هلل، أو: التعبر يػق

. ثم "وأوصقـاه به، ومن احلؽؿة أن تشؽر ربك، واصؽر ربك ظذ ما آتاك من احلؽؿة

ظذ ضريؼه يف االتقان بادؼابالت وادؼاركات لتلكقد توحقفه، أضاف قائال: وقد تؼول 

                                                 

 
(1)

 (. 237، ص1ج ادصدر كػسف   

 
(2)

 (. 237، ص1ج ادصدر كػسف   
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ة فاصؽر هلل؟ فـؼول: لو قال ذاك مل يػد هذه ادعاين وما ومل مل يؼل: ولؼد آتقـا لؼامن احلؽؿ

أفاد إال معـى واحدا، وهو أن تؽون احلؽؿة شببا لؾشؽر، ولؽان فقه ضعف يف الداللة، 

   .  (1)"ذلك أن ادعـى شقؽون أن الذي أويت احلؽؿة لؼامن وادلمور بالشؽر غره

افسقوق افؼرآين هدى ؾووؾ  حتديد افعرف افؼرآين ذم آشتعَمل: ؾوفـَّظر ذم -5

افسومرائل إػ تبغ مجؾي مـ خصوئص افتعبر افؼرآين، ـوكً هل ذم حد ذاهتو أوجفو 

بقوكقي تورة، وتورة أداة تػسريي وأوجفو تعؾقؾقي، وإمثؾي ظذ هذا افـقع ـثرة جدا 

ومتـقظي مـ ذفؽ مثال: حديثف ظـ اشتعَمل افؼرآن فصقغي ظومل وظالَّم وظؾقؿ، 

ومن دققق االشتعامل الؼرآين وضريػه أكه خصص اشم الػاظل )ظامل( بعؾم "ل:يؼق

الغقب مػردا والشفادة مػردة ... ومل يذكر مرة لػظ )ظامل( مع اجلؿع، فنذا مجع الغقب 

أيت بـ)ظالّم( الدال ظذ ادبالغة والؽثرة، فقؼول: ظالَّم الغقوب، ... ففو يؼول )ظامل 

، ... (3)، وقال: )ظالم الغقوب( يف أربعة مواقع(2)رش موضعاالغقب( بادػرد يف ثالثة ظ

أما )ظؾقم( فنكه أضؾق اشتعامله فؾم يؼقده بؿعؾوم معني بل يذكره مع  مجقع 

.  إػ ؽر ذفؽ مـ أثور (5)"... أو يستعؿؾه مع اجلؿع أو فعل اجلامظة (4)ادعؾومات

قوق ذم افدراشي افبقوكقي ظـد افسومرائ  ل. افدٓفقي فؾسِّ

                                                 

 
(1)

 (. 304، ص2ج ادصدر كػسف   

 
(2)

 . 26، اجلـ 3، شبل 105، 94، افتقبي 73يـظر ظذ شبقؾ ادثول: إكعوم   

 
(3)

 .  48، شبل 78، افتقبي 116، 109يـظر: ادوئدة   

 
(4)

مثال، وؽرهو  231، 29بؽؾ رء ظؾقؿ( ـَم ذم افبؼرة  وهذا ـؼقفف تعوػ ذم ـثر مـ أيوت:   

 تل ٓ ختػك. مـ ادقاوع اف
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 (. 241، 240، ص1ج ظذ ضريؼ افتػسر افبقوين   
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ويؿؽـ افؼقل إنَّ افبحٌ ذم هذه أثور ظـده مـ افثَّراء بؿؽون، يدفؽ هذا ظذ    

راشي افبقوكقي ظـده هل ؿراءة ددفقل افؼقاظد افؾغقيي فميوت افؼرآكقي ذم وقء  أنَّ افدِّ

 شقوؿفو.     

قوكقي بعد َتْبِققـِـَو فؾعـوس ادـفجقي افتل ؿومً ظؾقفو افدراشي افبكتائج البحث:     

َمت افتل اتسؿً هبو:   ظـد ؾووؾ صوفح افسومرائل كخؾص إػ تسجقؾ أهؿ افسِّ

افدراشي افبقوكقي ظـد ؾووؾ صوفح افسومرائل هل تـوول افؼرآن افؽريؿ تـووٓ  •

فغقيو مرـزا ؾقف افؼقاظد افـحقيي وافبالؽقي وافبقوكقي مع آشتعوكي ببعض إدوات 

 اهلل تعوػ بالؽقي وإظجوزه افبقوين.   اإلجرائقي فؾؽشػ ظـ أهار ـتوب 

تـقظً افدراشي افبقوكقي ظـد ؾووؾ افسومرائل بغ أن تؽقن مرة دراشي فبعض •

ادبوحٌ افبقوكقي ـوفتؼديؿ وافتلخر، واحلذف وافذـر، ... وؽرمهو، ومرة أخرى تؽقن 

 ."ينافتػسر افبقو"تـووٓ بقوكو فسقر ـومؾي مـ افؼرآن افؽريؿ وهق افذي يسؿك:

وـوكً ؽوفبقي افسقر ذم هذا افـقع مـ ادػصؾ، ومل يتـوول إٓ بعضو مـ ادثوين،     

وهذا يدل ظذ متوكي افتػسر افبقوين وصعقبتف وـثوؾتف، واحتقوج افسقر افطقال إػ 

كػس ضقيؾ مـ جفي اشتحضور فعقامؾ متعددة، مـ أبرزهو: افسقوق وادقوقع، وهلذا 

يـفض بف ظؿؾ مجوظل مـظؿ "، واؿسح أن (1)"ضوؿي إؾراد ؾقق"ؿول ظـف أحدهؿ إكف 

. َوََٓجَرَم، ؾنكف خطقة مـ (2)"تتقػ أمره ممشسي هلو أضرهو وأدواهتو وخطي ظؿؾفو

خطقات بقون جوكى مـ جقاكى إظجوز افؼرآن افؽريؿ، ؿد أؿر ؾووؾ افسومرائل 

شؿ بعض اخلطقط بعجزه ظـ افؽشػ ذفؽ اإلظجوز بؿػرده، وهلذا ؾنذا أردكو أن كر

                                                 

 
(1)

 (. 177ص احلسغ زروق، جفقد إمي ذم اإلظجوز افبقوين فؾؼرآن افؽريؿ   

 
(2)

 (. 177ص ادرجع كػسف   
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ادـفجقي هلذا افؾقن مـ افتػسر ؾعؾقـو أن كستثؿر مجقع اجلفقد افسوبؼي ذم هذا ادجول، 

ؾنن ـؾ جفد مـفو ؿد رـز ظذ جوكى مـ جقاكى هذا افؾقن مـ افتػسر، جوكى مـ 

 جقاكى افدراشي افبقوكقي.  

از دٓئؾ ـون ؿصده مـ افدراشي افبقوكقي تعؿقؼ افصؾي بوفؽتوب افعزيز وإبر •

-إظجوزه، فتؼقيي آيَمن بف بوفدفقؾ افعؾؿل افؼوضع، ٓ بوٓظتؼود ادجرد، وهلذا مل يؽـ 

مل يؽـ يسعك إػ أن يثبً ؿقة مـفجف، وصحي ُيْعـَك بودسوئؾ افـظريي، و -حػظف اهلل

راشي افتَّطبقؼقي مبوذة.   أدواتف، بؾ ـون يبوذ افدِّ

 ظذ ثالثي مػوتقح أشوشقي:ارتؽز جفده ذم افدراشي افبقوكقي  •

 ظؾقم افؾغي: مل يـظر إفقفو كظرة جومدة، وإكَم كظر إفقفو كظرة دٓفقي وطقػقي.  -

اظتَمده ظذ ادشوهبي افؾػظقي وادؼوركي بغ افساـقى افؼرآكقي وؽرهو مـ  -

 آحتَمٓت افتعبريي شبقال إػ اشتـتوج ادعـك افبقوين. 

ادختؾػي؛ مـ داخع وخورجل، ووقؼ ومقشع، اشتثَمر افسقوق بلكقاظف  -

 اشتثَمرا ؿقيو ذم بقون ادعوين افبقوكقي.   

وؿد حظقً افدراشي افبقوكقي ظـده بـقع مـ اإلحؽوم ادـفجل، وبقء مـ  •

افتقؾقؼ ذم افتطبقؼ افعؿع، وافذي أهؾفو فذفؽ افتزامفو بآداب ادػن افبقوين، وافتل 

 مـفو: 

ٕشود مـ دراشي افؼرآن بقوكقو، أٓ وهق تعؿقؼ افصؾي اشتحضوره فؾؿؼصد ا -

 بوفؽتوب افعزيز، وتؼقيي اإليَمن بف. 

افتقاوع واهتوم افرأي بوفؼصقر، ممو جيعؾف متحريو ذم آرائف، وؾتح افبوب كحق  -

 ثراء ادعوين فؾـص. 

 ادقهبي ادصؼقفي بوفتؽقيـ اجلقد. -
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مـفٍ افدراشي افبقوكقي ظومي،  مـ افـظر مـفٍ ؾووؾ افسومرائل تبغ أنَّ  •

 وافتػسر افبقوين خصقصو يؼقم ظذ ثالثي أرـون، ـؾ رــ حتتف جمؿقظي مـ افعـوس: 

: تتؽئ افدراشي افبقوكقي وافتػسر افبقوين ظذ جمؿقظي مـ ادصودر هل ادصادر -أ   

 مـفو.  مودتف إوفقي، وهل: ظؾقم افؼرآن، وأمهفو: افعؾقم افؾُّغقيي خوصي افبالؽي 

: افتل يـبغل أن يستـر هبو افدارس وادػن ذم تػسره فؽالم اهلل الضوابط -ب 

 تعوػ، ؾفق فقس ـالمو ـؽالم افبؼ، بؾ يـبغل أن حتػظ فف ؿدشقتف ومؽوكتف. 

: وهل مو يؽقن وشقؾي ذم يد افدارس وادػنِّ فؾقصقل إػ أدوات إجرائقة -ج

ووؾ، ومـفو: دراشي ادػردة ذم مستقبوت خمتؾػي، افقجف افبقوين: ورأيـو بعضفو ظـد ؾ

 مجع ادقاضـ ادتشوهبي وادؼوركي بقـفو، اشتثَمر افسقوق. 

وبعد أن رأيـو مجؾي مـ هذه ادـطؾؼوت ادـفجقي وادعرؾقي افتل ـوكً تتؽئ ظؾقفو   

افدراشي افبقوكقي ظـد ؾووؾ صوفح افسومرائل وـوكً تشؽؾ شَمهتو ومرتؽزاهتو، كعؾؿ 

ن هلذه افدراشي إحؽومو مـفجقو ومعرؾقو يمهؾفو بحؼ ٕن تؽقن كؿقذجو ُيتذى بف ذم أ

افتلصقؾ هلذه افدراشوت افبقوكقي واإلظجوزيي ذم افؼرآن افؽريؿ، وآكطالق كحق أؾؼ 

أوشع وأرحى كتػقل هبو ذم طالل افؼرآن افؽريؿ افذي يبؼك معغ دٓفتف َثًرا ومعطوء 

ره، ؾوفؾفؿ اكػعـو وارؾعـو بؽتوبؽ، واجعؾف فـو هوديو فؽؾ مـ تلمؾ وأظؿؾ ؾقف ؾؽ

           إفقؽ. واحلؿد هلل أوٓ وآخرا، وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ تسؾقَم ـثرا.

 


